Milieu en omgeving

Bart Vleeschouwers
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In Vlaanderen probeert de overheid al jarenlang
om de hoeveelheid afval te verminderen. Eén van
de manieren om dat te bereiken is eigenlijk vrij
eenvoudig, want heel wat afval kan gebruikt worden
als grondstof voor andere processen. Maar tussen de
theorie en de praktijk liggen vaak heel wat bezwaren,
meestal van wettelijke aard. Op een studiedag
enkele weken geleden bij de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in Mechelen
kwamen die soms tegenstrijdige zaken duidelijk
aan het licht. Vier praktijkvoorbeelden toonden aan
dat het wel niet zo zwart-wit is, want gelukkig is de
OVAM bereid om elke vraag op een redelijke manier
te bekijken, uiteraard voor zover het wettelijk kan.
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Afval of
grondstof?
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e landbouw heeft steeds geprobeerd om niets
van wat geproduceerd werd verloren te laten
gaan. Alles is immers op een of andere manier
bruikbaar – hetzij als dierenvoeder, hetzij als
grondverbeteraar en soms zelfs als primaire grondstof voor
verdere verwerking of energieproductie. En toch zijn er soms
dingen die wettelijk moeilijk liggen. Vooral als restproducten
het eigen bedrijf verlaten en doorgespeeld worden aan derden ontstaan er allerlei hindernissen, die het hele project
soms onmogelijk maken. Dat heeft onder andere te maken
met de definitie die Europa, en bijgevolg ook onze overheid,
geeft aan ‘afval’.
Afval is in principe een stof waarvan een producent zich wil
ontdoen, omdat die voor hem geen nuttig gebruik meer
heeft. Wie deze restproducten aan iemand wil doorgeven,
omdat die er wel nuttige dingen mee kan doen, moet er
bijvoorbeeld een ‘grondstofverklaring’ voor aanvragen bij
de OVAM. Dan komen er meteen heel wat bijkomende voorwaarden naar boven waar een initiatiefnemer die met veel
goede wil iets nuttigs wil doen met een restproduct niet
altijd weg mee weet. We illustreren dat hier met een paar
voorbeelden die aan bod kwamen op de studiedag. ->
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Enkele
begrippen
Wat is een afvalstof? Een afvalstof is elke stof of elk voorwerp
waarvan de houder zich ontdoet, zich van wil ontdoen of
moet ontdoen.
Wat is een grondstofverklaring? Een grondstofverklaring is
een verklaring van de OVAM
dat een bepaald materiaal niet
(meer) als een afvalstof
beschouwd moet worden.
Onder bepaalde voorwaarden
kan men immers afvalstoffen
ook als grondstoffen gebruiken.
In dat geval verliest het materiaal de status van afvalstof en
komt het in de einde-afvalfase.
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Aanpassingen nodig
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Met een compostkeerder maak je de beste compost, maar door de
wetgeving op compostproductie is erin investeren niet zo evident.
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We hadden het vorig jaar in dit blad over de Japanse duizendknoop, een beruchte woekeraar. Kilometers lang komt men
hem soms tegen langs Kempische wegen. Maar ook elders
zijn er massale ‘infecties’ van deze ontsnapte sierplant.
Beheerders van openbaar groen zitten met de handen in het
haar omdat ze deze planten niet uitgeroeid krijgen. Glyfosaat
noch maaien lijkt een oplossing. Maar er zou nu toch een
mogelijke aanpak zijn: de plant oogsten en er iets nuttigs mee
doen. Er lopen testen om de planten te versnipperen en ze te
laten begroeien door het mycelium van een bepaalde schimmel. Door dit mengsel dan te verhitten, ontstaat er een soort
kunststof die voor allerlei toepassingen in aanmerking komt.
Je kunt er vezelplaten mee maken of het in allerlei vormen
persen, bijvoorbeeld dashboards voor auto’s.
Volgens onze Vlaamse (eigenlijk Europese) afvalwetgeving
kan dat niet zomaar, want iets dat je oogst langs onze wegen
is een afvalstof en dan moet je een grondstofverklaring aanvragen om ermee aan de slag te gaan. Het is immers in de
eerste plaats een reststof waar men vanaf wil raken en niet
iets dat gekweekt wordt om er iets mee te doen.
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Japanse duizendknoop
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Het is spijtig dat wetgeving die ooit met de beste bedoelingen opgemaakt werd ertoe leidt dat andere goede bedoelingen niet uitgevoerd kunnen worden. Je kunt natuurlijk een
uitzondering krijgen door een grondstofverklaring aan te
vragen bij de OVAM, maar dat is niet zo eenvoudig. De
OVAM moet natuurlijk de wetgeving respecteren. Bovendien zou het fijn zijn als de aanvraag van een grondstofverklaring niet te ingewikkeld of te duur was. Uiteindelijk kan
het leefmilieu in Vlaanderen er alleen maar wel bij varen.

Japanse duizendknoop is een extreme woekeraar, maar de
wetgeving zou het mogelijk kunnen maken dat de plant toch
nuttig gebruikt wordt.
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Boerderijcompost:
niet zo eenvoudig
Versoepeling zou nuttig zijn in het dossier van de boerderijcompost. Een landbouwer kan zonder problemen compost
maken van alle materiaal dat op zijn boerderij beschikbaar
komt (uitgezonderd dode dieren), op voorwaarde dat hij de
compost op het eigen bedrijf gebruikt. Zodra er materiaal
van derden aangevoerd wordt of als de compost het bedrijf
verlaat, spelen er heel wat wettelijke bepalingen mee. Een
bedrijfsleider die bijvoorbeeld houtsnippers van een lokale
agrarische natuurbeheergroep afneemt om te mengen met
de mest van zijn koeien wordt meteen beschouwd als een
composteerder en moet dan aan alle voorwaarden voldoen
om te mogen composteren. Deze voorwaarden zijn trouwens
niet mis. Het is op zich begrijpelijk dat men liever geen concurrentie toelaat met de bestaande compostbedrijven, die
wel aan de strenge voorwaarden moeten voldoen, maar het
is spijtig dat er geen tussenweg mogelijk is.
Sociale werkplaats ‘De Winning’, die op meerdere plaatsen in
Limburg en het Hageland mensen die het moeilijk hebben
begeleidt naar een reguliere tewerkstelling, zou graag meer
compost produceren met de mest van de eigen dieren. Ook
zij botsen tegen de beschreven problemen aan. Het project
blijft dus in de kast liggen.
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De OVAM beschouwt de oogst van hakhout niet als afvalproductie.
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Hout uit het landschap
Een ander concreet vraagstuk is de status van hout uit landschapsonderhoud. Hier speelt heel andere wetgeving mee.
Zo heb je de regels rond natuurbeheer en aanverwante artikelen uit andere decreten, zoals de vergunningsplicht voor
het kappen van hoogstammige bomen in de codex voor
ruimtelijke ordening. Waaraan moet een gemeente voldoen
als ze haar houtkanten op een nuttige manier wil onderhouden? De vraag stellen is eenvoudig, ze beantwoorden is heel
wat moeilijker.
Meerhout (provincie Antwerpen) wil bijvoorbeeld graag
starten met een project zoals in Bocholt. Daar verwarmen ze
een scholencampus met een ketel die draait op houtsnippers
afkomstig van de vele houtkanten in de gemeente. Bij dat
project zijn trouwens heel wat boeren betrokken die hier een
centje kunnen bijverdienen. Maar in Meerhout merken ze
dat de administraties waar ze vragen aan stellen het ook niet
zo goed weten. Misschien moeten de mensen van Meerhout
eens gaan praten met de initiatiefnemers in Bocholt. Die
hebben hun dossier tenslotte rond gekregen. Als de houtkanten overal systematisch onderhouden werden, zou het
draagvlak voor deze landschapselementen sterk toenemen
bij de landbouwers.
Gelukkig beschouwt de OVAM dit hakselhout niet als een
afvalstof. Hout dat aangeleverd werd op een containerpark
gebruiken voor energieproductie is wel moeilijk. n
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Raffinage van natuurgras is technisch mogelijk, maar binnen
het huidig wettelijk kader is het moeilijk om met
de bijproducten aan de slag te gaan.
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Natuurbeheerders hebben elk jaar een behoorlijk grote hoeveelheid beheergras waar ze van af moeten raken. Voor veevoeding is dit materiaal niet altijd geschikt omdat het een
hoge vervuilingsgraad heeft. Het beheergras zou wel nuttig
kunnen zijn als het gezuiverd en dan verder geraffineerd
wordt. Grasraffinage, waarover we het enkele weken geleden
al hadden, zou een mooie toepassing kunnen zijn. Je kunt
immers met de vezels die uit de raffinage komen allerlei producten maken, van vezelplaten tot isolatiemateriaal en zelfs
papier of karton. Maar net deze raffinage maakt het blijkbaar
moeilijk om een ‘grondstofverklaring’ af te leveren voor de
verwerkingsproducten van natuurmaaisel. Een restproduct
mag namelijk geen bijkomende bewerkingen ondergaan
hebben om in aanmerking te komen voor gebruik als grondstof. We verwachten dat de OVAM hetzelfde voorbehoud zal
maken wanneer iemand met gewoon weidegras aan de slag
wil gaan.
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Natuurmaaisel,
nuttige grondstof?

BRF (bois raméal fragmenté) of gesnipperd
takkenhout is een interessante bodemverbeteraar, maar je mag het niet
gebruiken bij iemand anders.
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